
 

Α/Α                                             ΜΑΘΗΜΑ 24 ΤΥΠΟΣ 
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 Κατά καιρούς υποστηρίχθηκε ότι η σχέση πίστης και επιστήμης είναι εχθρική. Άλλοτε 

τονίστηκε ότι είναι διαλεκτική. Ποια, από τις δύο θέσεις, σας φαίνεται ορθότερη και 

γιατί; Α 
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 Να εντοπίσετε και να αναφέρετε την κύρια διαφορά ανάμεσα στον σκοπό της 

χριστιανικής πίστης και της επιστημονικής γνώσης. Α 
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«...Η χριστιανική παράδοση στη γνησιότητά της... ούτε δέχθηκε ποτέ ούτε κήρυξε το 

ανελεύθερο δόγμα "πίστευε και μη ερεύνα” αλλά κήρυξε το "ερευνάτε μετά πίστεως". 

Αυτό σημαίνει ... απελευθέρωση από κάθε ιδεολογική δέσμευση, κάτι που συνιστά 

άλλωστε θεμελιώδη αρχή και της θετικής -επιστημονικής- γνώσης» (π. Γεώργιος 

Μεταλληνός).  

Με βάση την παραπάνω άποψη να αναπτύξετε τη σχέση πίστης και επιστήμης 

σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση. 

Β 

4 

«Για έναν αστροφυσικό ή έναν βιολόγο ο Θεός υπάρχει τόσο κοντά ή τόσο μακριά 

όσο και για έναν απλό πολίτη. Η επιστήμη δεν θα αποδείξει ποτέ την ύπαρξη του 

Θεού. Ούτε, βέβαια -παρά τα όσα λέγονται και γράφονται- την ανυπαρξία του. Η 

πραγματική πίστη έχει μια υπερβατική διάσταση. Εναπόκειται λοιπόν στον κάθε 

άνθρωπο, στις εμπειρίες ή στον ψυχισμό του, να τη δεχθεί ή να την απορρίψει» 

(Γιώργος Γραμματικάκης). Η πίστη και η επιστήμη, δύο μεγάλα πνευματικά μεγέθη, 

είναι αλληλοαποκλειόμενα ή αλληλοσυμπληρούμενα;  

Να αιτιολογήσετε την άποψή σας στηριζόμενοι και στο παραπάνω απόσπασμα. 

Β 
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«Δεν βλέπω καμιά αντίφαση και καμιά αντιπαράθεση μεταξύ της πίστης στην εξέλιξη 

και της πίστης στον Θεό. Προσωπικά πιστεύω στην εξέλιξη και δεν μπορώ να 

καταλάβω αυτούς που θεωρούν αντίθετη αυτή μου την πεποίθηση, με την πίστη στο 

Θεό. Σε τελική ανάλυση ποιοι είμαστε εμείς να αποφασίσουμε ότι ο Θεός μέσα στην 

παντοδυναμία Του δεν κανόνισε ώστε η ζωή να ξεκινήσει και να εξελιχθεί ακριβώς 

έτσι όπως εξελίχθηκε; Ότι δεν όρισε το σύμπαν να έχει τη μορφή που έχει;» ( Άρης 

Πατρινός).  

Τι ακριβώς θέλει να πει ένας επιστήμονας των θετικών επιστημών, όπως ο 

συγγραφέας του παραπάνω κειμένου, με αυτά τα λόγια για τη σχέση πίστης και 

επιστήμης; 
Β 
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 Η φράση του Κλήμη Αλεξανδρέως «Ούτε η γνώση χωρίς την πίστη, ούτε η πίστη χωρίς 
τη γνώση» φανερώνει τον τρόπο που βλέπει η Εκκλησία τη σχέση της επιστήμη με την 
πίστη.  
Να σχολιάσετε τη φράση.  
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«Η επιστήμη επιζητεί να κατανοήσει τον κόσμο. Οι Θρησκείες (και οι φιλοσοφίες) έχουν 

αναλάβει την αποστολή να δώσουν νόημα στη ζωή. Όσες φορές η Εκκλησία επιχείρησε 

να επιβάλλει τη δική της εξήγηση του κόσμου, επήλθε σύγκρουση. Ας θυμηθούμε το 

Γαλιλαίο, ο οποίος έλεγε στους θεολόγους αντιπάλους του: Πείτε μας τι κάνουμε στον 

ουρανό και αφήστε μας να σας πούμε τι "κάνει" ο ουρανός. ...Η επιστήμη ενδιαφέρεται 

για πράγματα ορατά και αντιληπτά. Δεν επιτρέπει την ερμηνεία αυτού που βρίσκεται 

πέραν του ορατού. Αντίθετα με μια διαδεδομένη γνώμη, δεν αποκλείει την ύπαρξη Θεού. 

Δεν μπορεί να αποδείξει την ύπαρξή του, ούτε την ανυπαρξία του. Αυτή η πραγματεία, 

της είναι ξένη» (H. Reeves, J.de Rosnay, Y.Coppens, D.Simonnet, Η πιο όμορφη 

ιστορία του κόσμου). 

 Με βάση το κείμενο αυτό να αναπτύξετε τη σχέση μεταξύ πίστης και επιστήμης μέσα 

από τον ρόλο καθεμιάς στη ζωή του κόσμου. Β 
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«Η επιστήμη χωρίς θρησκεία είναι κουτσή. Η θρησκεία χωρίς επιστήμη είναι τυφλή» 

(Αλβέρτος Αϊνστάιν). Η πίστη και η επιστήμη είναι δύο μεγάλα πνευματικά μεγέθη 

αλληλοαποκλειόμενα ή αλληλοσυμπληρούμενα;  

Να αιτιολογήσετε την άποψή σας στηριζόμενοι και στο παραπάνω απόσπασμα. Β 
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«Η χριστιανική παράδοση στη γνησιότητά της... ούτε δέχθηκε ποτέ ούτε κήρυξε το 

ανελεύθερο δόγμα "πίστευε και μη ερεύνα" αλλά κήρυξε το "ερευνάτε μετά πίστεως". 

Αυτό σημαίνει ... απελευθέρωση από κάθε ιδεολογική δέσμευση, κάτι που συνιστά 

άλλωστε θεμελιώδη αρχή και της θετικής -επιστημονικής- γνώσης» (π. Γεώργιος 

Μεταλληνός). 

 Με βάση την παραπάνω άποψη να αναπτύξετε τη σχέση πίστης και επιστήμης 

σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση. Β 
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«Μεταξύ επιστήμης και θεολογίας δεν υπάρχει κατ' ουσίαν αντίθεση... Επιστήμη και 

θεολογία φαίνονται εκ πρώτης όψεως ότι αλληλοσυγκρούονται και αλληλοαναιρούνται, 

στην ουσία όμως αλληλοσυμπληρώνονται: η επιστήμη δίδει στη θεολογία... το 

συγκεκριμένο και το αντικειμενικό, ενώ ή θεολογία δίδει στην επιστήμη μια συνολική 

θεώρηση της κοσμικής πραγματικότητας» (Μέγας Φαράντος). Η πίστη και η επιστήμη 

αλληλοαναιρούνται ή αλληλοσυμπληρώνονται ;  

Να αιτιολογήσετε την άποψή σας στηριζόμενοι και στο παραπάνω απόσπασμα. 

Β 


